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 مهنية في مجال االبتكار. عضويات  عتمدة وادات مم شه معهد االبتكار العالمي هي منظمة دولية تقد 

 
مجموعة من  من خالل   ويتم ذلك ؛بتكاريةهنة القيادة االطوير م تحويل اإلنجازات التنظيمية من خالل ت إلى تطوير المهن الفردية ويهدف المعهد 

 المعترف بها عالمياً.  واصلت كة الشب ة وفرص تطبيقي ث الوالشهادات والبحو  ةودورات التطوير المهني  د والموار  األدوات والمنشوراتو المعايير
 

  .تكاراالب قيادة ل ستراتيجيات في مجاواالتجاهات واال  الطرقأحدث  معهد االبتكار العالمي المقدمة من واالعتمادات الشهادات  جميعتعكس 
 

 العالم. حول االبتكار يز تم اييرمعوضع   بتكار العالميمعهد اال
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 مقدمة 
 

  ا  متقدم  ا  بالمحترفين العاملين الذين أظهروا فهم  لعالميمعهد البتكار اابة اعتراف من قبل  بمث  CInP  العالمي  هد البتكارعمبتكار المعتمد من  ال  فر دة محتشها  تُعد 
 .للموضوعات الرئيسية المتعلقة بابتكار األعمال وإدارة البتكار

 
البحث والتنقيب عن البصائر، والعصف الذهني،  ية والتأسيسية. ويشمل ذلك  ساوأدواته األس  البتكار   بد في أساليمحترف البتكار المعتمد كفاءة الفرتؤكد شهادة  

من    وطريقة الخارق  العالميالبتكار  البتكار  من  معهد  البتكار  إدارة  ونظام  البتكار،  مشروع  وهيكلة  التصميمي،  والتفكير  ال،  البتكار  واألدوار  عالميمعهد   ،
 . وريادة األعمال، والبتكار المفتوح، وابتكار رواية القصص، واختيار األفكاراركة  البتكار، والمش قوقيادة وبناء فرتكار، بة لمدير الالمختلف

 

  

 ة المستهدف الفئة
 

بتكار األعمال وكيفية دفعه  فهم أفضل ل ببة في اكتسارغلديهم ال  نبتكار، ولكعمل مباشرة في مجال اللمن لديهم خبرة قليلة أو ل يمتلكون خبرة في ال ®CInP تُمنح شهادة محترف البتكار المعتمد 

 .داخل مؤسسة األعمال

  

 .في إثبات معرفتهم وإتقانهم لبتكار األعمال -بغض النظر عن امتالكهم خبرة كبيرة في البتكار  –كما تُقدم أيضا  ألولئك الذين يرغبون 

 

مامية والمديرين من المستوى المتوسط، بما في ذلك الذين يتمتعون بخبرة محدودة أو ل يمتلكون العاملين في الخطوط األ  نناسب كال  من المحترفيتل CInP عتمد ادة محترف البتكار المتم تصميم شه

 بشهادة محترف  يبدأ رحلته أول    نسنوات، فيجب أ  4أربع    نعه المهنية  جمالي عدد سنوات خبرتإ  خبرة في مجال البتكار. إذا لم يكن لدى الشخص خبرة مباشرة في العمل في مجال البتكار، أو يقل

 .CInPد  البتكار المعتم

 

  ة فواع المختللمنح فهم لعدد من الموضوعات التأسيسية في البتكار وإدارة البتكار، بما في ذلك: أساسيات ابتكار األعمال، واألن  CInP  تم تصميم التدريب المرتبط بشهادة محترف البتكار المعتمد 

تقدمهالالبتكا التي  لألالمؤسسات، ولمح  ر  تعريفية  للمبتكرين:ات  المختلفة  المؤسسات، واستخدام التخيلفهم    نواع  داخل  البتكار  دفع مشاريع  الذهني، وكيفية  األفكار، والعصف  ، واإلبداع، وتوليد 

 ودور قادة مشاريع البتكار. ة البتكار، ودور قادة برامج البتكار، ا، وعملية إدارهفكار واختيار وتقييم األ رد القصصي؛أبحاث البصائر لخدمة أغراض البتكار، وما هو التفكير التصميمي، والس
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 محترف االبتكار المعتمد إجراءات الحصول على شهادة  
 

 .تكار العالميبيسي لمعهد اليقي الرئبطبتكار التيل في امتحان محترف البتكار المعتمد، ينبغي أن يثبت ملكيته كتاب اللكي يكون الشخص مؤهال  للتسج .1
 . متحانلالجيل التسطلب تقديم  .2
 . دفع رسوم التسجيل لالمتحان .3
   . معهد البتكار العالمين قبل ة عليه م والموافقالطلب  استكمال  ةعانتظار مراج .4
 . ميمعهد البتكار العالاستالم تفاصيل المتحان من   .5
  .هذهوافقة على الطلب. يمكنك التقدم ألداء المتحان مرتين خالل فترة العام الواحد يخ المر من تا)عام واحد( تحان مدخول الية استكمال المتحان خالل فترة أحق .6
 .د ر المعتممحترف البتكاشهادة تقديم لمتحان لا سنوات أو إعادة 3كل   (IDUsوحدة من وحدات تطوير البتكار ) 45  نبغي الحصول علىمادك: يادة اعتاظ بشهتفلالح .7
 
 

 ار المعتمد االبتك   محترف معلومات امتحان  
 

 . محترف البتكار المعتمد بدورة  ةالخاص ارف والمعلوماتمعللمك معرفتك وفههو إظهار  محترف البتكار المعتمد ر ض من اختباغرلا .1

 (.CBT) اسوبالحى عل  ةالقائم اتالختبارعن طريق  هي المتحانات إدارة في طريقة   عالميبتكار المعايير معهد ال .2

 بطلب خاص.  جدا  وتكونوف محدودة ( في ظل ظرPBTي )ورقلا متحان اليتوفر 

 . المتحان خاللعشوائي  كلئلة بشسيتم ترتيب هذه األ خيارات.سؤال  متعدد ال 90 نم محترف البتكار المعتمد  امتحان ونكيت .3

 ٪. 60هي  محترف البتكار المعتمد درجة النجاح في امتحان  .4

 . هصصة إلكمالخمالدقيقة  90ل قب  تبارخلا من إنهاء  مكن بعض المتقدمينت يقد  دقيقة.  90الحاسوبي  حانالمت ال م كالمخصص إل الوقت .5

 يمكنك أخذ فترات راحة حسب الحاجة. ذلكومع ، المتحان  ءجدولة أثناترات راحة مف ليس هناك .6

  أداءأثناء ك ما يزعج  د ووج. لذلك تأكد من عدم حاسوبكيقاف تشغيل م إتا عد التنازلي حتى إذ ال في  متحانلا. سيستمر مؤقت المتحان لن تتمكن من إيقاف المؤقت بمجرد بدء  .7

 . بعد البدء بالمتحان عن العد ، ولكن لن يتوقف المؤقت ن حيث توقفت بمجرد إعادة التصال م نالمتحااستئناف  ، يمكنكبكةالشبتصال ال انفي حالة فقد و. متحانال

 . ومراجعة إجاباتك ا  مسبق قمت بإجابتها لتي ا ةللعودة إلى األسئلئلة سبين األنقل الت يمكنك .8

 ل أربعة إجابات.حدة صحيحة من أص، هناك إجابة والكل سؤال .9

 .بالنجاح أو الرسوب كتعلى الفور نتيج قىتل، ست باتكاإج إدخال جميعد بمجر .10

 ام عمل.يأ 7 في غضوندتك الرقمية ، يمكنك توقع استالم شهاالمتحانبمجرد اجتياز  .11

، يرجى  ذاول هات حومعلمن الم لمزيد و. احد الممتدة لعام وة األهلية ين خالل فترمرتين أخري تحانالمدة عاإ  فيمكن لك، في محاولتك األولى  المتحانفي  كرسوب وفي حالة  .12

 .uestionsq-asked-ntlyewww.gini.org/frequ قسم األسئلة الشائعة على الرجوع إلى

http://www.gini.org/frequently-asked-questions
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 محترف االبتكار المعتمدمتحان المخطط التفصيلي ال 
 

  األسئلة من خالل تخالصسا . يتم الميكار التطبيقي الرئيسي لمعهد البتكار العالبتكتاب من   من كل فصلالتي سترد في المتحان نسبة األسئلة  محترف البتكار المعتمد  حانمتالتفصيلي لمخطط اليحدد 
 كل فصل. من ان  المتح في تظهرس التي ئلةخدم النسب المئوية لتحديد عدد األسستتُ  .والتكرار  يروالتأثية مت اإلجمالية لألهاالجمع بين التقييم

 

 األسئلة  نسبة كتاب االبتكار التطبيقي الرئيسي لمعهد االبتكار العالمي 

 %25 الجوهرية  رفهاعار وم لبتك هيم اامف  –األساسيات 

 %35 التكتيكي & محترف البتكار  تكاربال

 %35 إدارة البتكار & مدير البتكار 

 %5  التفكير

 %100 ي جمال إلا
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 محترف االبتكار المعتمدمحتوى امتحان  
 

 األعمال لعالم العالمية المغيرات – االبتكار محترف

  األعمال ارابتك على التعرف – االبتكار أساسيات

 لمنظمةا في االبتكار مشروعات ةرإدا – االبتكار تحقيق

 " جديد هو لما" العديدة األشكال – باالبتكار المرتبطة التصميم مخرجات

ً   وأنت وجوبز وإديسون أينشتاين  – الفعال المبتكر  أيضا

  راكلالبت  ةنسببال الحياة لمصدر األمثل االستغالل  – الذهني والعصف األفكار وتوليد اإلبداع

 المنظمة في االبتكار مشروعات ارةدإ – االبتكار تحقيق

 لالبتكار األمامية الواجهة إدارة •

 لالبتكار  الوسطى المنطقة إدارة •

 لالبتكار الخلفية الواجهة إدارة •

 

 دور البحوث في االبتكار -التركيز الرئيسي 

 المفاهيم الجوهرية في البحوث •

 بحوث المشكالت / الحلول •

 ية ستطالعلالبحوث اق طر  •

 قالبحث الموثو •

 تطوير خطة التبصر  •

 

 االبتكار  في التصميم دور&  االنسان حول المتمحور والتصميم التصميمي التفكير

 التجديد  سادة – االبتكار مدير

 المركز االبتكار قيادة – مشروع كقائد االبتكار مدير

 الجوهرية  االبتكار فرق وبناء قيادة

 االبتكار إدارة عملية

 االبتكار إلدارة وعات مشرلوا البرامج إدارة أدوات

 التشاركي االبتكار فن – المشاركة

 تصميم مساحات االبتكار

 المفتوح االبتكار من  االستفادة – كمنسق االبتكار مدير

 المسار وتغير الخيال تثير كيف –  القصصي السرد

 اركتكاب من أفضل ابتكاري – الفائزة األفكار انتقاء

 ببعضه ذلك كل ربط – جمالد
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 محترف االبتكار المعتمدكاالحتفاظ بشهادة اعتمادك 
 

، أو ارالبتكالمطلوب من وحدات تطوير ، يجب أن تحصل على العدد  شهادتكب الحتفاظمن أجل وهادة في البداية. ر الشيه اختباتجتاز ف  يمن اليوم الذ ا  ، بدء( سنوات3لمدة ثالث ) صالحةدتك اهش تظل

(IDU)شهادة.ل، وقبل تاريخ انتهاء صالحية االثثنوات ال، خالل تلك الس  

  سنوات.  ( 3ثالث )خالل كل دورة مدتها وحدة  45 ة بكخاصلا محترف البتكار المعتمد المطلوبة لشهادة  اربتكالحدات ود د ع

وفي حالة  بة ودفع رسوم الستمرار.  لوالمط البتكار  رتطويحدات وإتمامك لعلى  يوم فيه بالتصديق الذاتقت  . حيثمرار، يجب عليك تقديم طلب استع من تاريخ انتهاء صالحية شهادتكأسابي ستة وخالل

  .( سنوات3)الث ث لك ةاد الشه الحيةإنتهاء ص ، يمكنك الحفاظ على شهادتك الحالية عن طريق إعادة اجتياز اختبار الشهادة مرة أخرى قبل طوير البتكارتوحدات من  زملعدد الالافي تحقيق  اقاإلخف

 ادة مرة أخرى. طريق إعادة اجتياز اختبار الشهية عن هية الصالحة منتشهاد  انريس إعادة ا  أيض كيمكن

 

 كحد أقصى( وحدة تطوير ابتكار 40)المستمر   مالتعل .1

نشرات لنت واالبث عبر اإلنترالصوتية و يديو واألشرطةفساعة لمؤتمرات ال ( 15) رالخمسة عش ليس من المسموح تجاوز حد ، المستمر. ومع ذلك مالتعل من خالل  وحدة تطوير ابتكار 40يمكنك كسب 

شطة األنالتسجيل والوجبات واإلجازات ووقت قاعة العرض و"ة فتر يدخل ضمنهل علما  بأن ذلك الوقت ، مستمرم  لكل ساعة تعل تكارير البدات تطوحو( من 1معتمدة واحدة )سوف تكسب ساعة  ،الصوتية

، ومؤتمرات  البث عبر النترنت /ات ندو – روني تدورات التعلم اإللك – عملال ورش  – تالمؤتمرات والندوا – اتمعالجا وأ  اتيالكلسواء في ات دورال)  ستمر:التعليم الم تشمل أنشطة .لخإ... "ةيرالتحضي

 . ( وحدة تطوير ابتكار 15أقصى خمسة عشر بحد : الفيديو

 

 ( أقصىكحد  ابتكار روحدة تطوي 30) التدريب والتدريس .2

لكل ساعة  1ة واحدة وحدة تطوير ابتكار عندما تقوم بتدريب أو تدريس أحد الموضوعات المتعلقة بالبتكار. سيزداد رصيدك من وحدات تطوير البتكار بمعدل وحد 30ول على ما يصل إلى الحص كيمكن

 من وقت العرض. 

 ما يلي:  / التدريس التدريبتشمل أنشطة 

 مؤسستك. خلدارسمي  يميد قت  عرض ديمقت -1

 . بتكارفي أحد الموضوعات المتعلقة بال  مؤتمرجلسة  مقرر أو ورشة عمل أو تقديم ندوة أو دريست -2
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إلى  ولكن هاسنف المادة الدراسيةأو  هسنف يلتقديملعرض اتقدم افقط، حتى إذا كنت سللمرة األولى تدريس دورة أو ورشة عمل ( في حالة تقديم عرض تقديمي أو 1) وحدة تطوير ابتكار واحدةكسب يمكنك 

ديمي نفسه، أو الدورة التدريبية نفسها، أو ورشة العمل نفسها، أو  ( وحدة لعدد وحدات تطوير البتكار التي يتم الحصول عليها عند تقديم العرض التق15ومع ذلك هناك حد أقصى يبلغ ) . تلفمخ جمهور

 . نفسها، إلخالندوة نفسها، أو جلسة المؤتمر 

 
 (حد أقصىك ر ابتكارة تطوي دوح 30الخبرة العملية )  .3

 :رصيد تحصل على يمكن أن يع التي لة المشارأمثومن بتكار. إلى معرفتك بال يضيف  بشرط أنألول مرة  يشروع عمل معند تقديم  ديد شهادتكلتج رصيد من الوحداتيمكنك الحصول على 
 

 تطوير إطار لالبتكار.  -أ
 . كارتباتيجية البحث وتصميم استر -ب
 ر. أداة أو نظام ابتكا بحث وتصميم وتنفيذ  -ت
 المشاركة في لجنة عليا لالبتكار وتنفيذ اإلجراءات عبر المؤسسة. -ث
 .أعمال ةمسرعبرنامج مال أو تصميم وإنشاء مختبر لالبتكار، كحاضنة أع -ج

 المشروع.ستثمرها في ( لكل ساعة ت1ستحصل على وحدة تطوير ابتكار واحدة )
 

 :يةعمللاالمشاريع  تسجيل

 .  لفئةه افي هذ  قصى المتاح كثر من الحد األأوتنفيذ منتج العمل الجديد  أطول في البحث والتصميم، من المحتمل أنك ستقضي وقت ا للمرة األولى  عملية تُكتسب ةبالنسبة ألي خبر 

 .تسجيل مشاريعك العملية يضمن لك حصتك من وحدات تطوير البتكار 

 ء الخطوات التالية:فاغ عنه للمرة األولى، سيكون عليك استيبالنسبة ألي مشروع عملي يتم اإلبال
 

 .هاد مد بدء وانتهاء تواريخ تها ومواضيعها وطبيعمشروع )مشاريع( العمل واسم اذكر  .1
 .مشروعالالعمل على في  ايتهاحسب عدد الساعات التي قض .2
 تك بالبتكار  اذكر كيف ساهم هذا المشروع في إثراء معرف  .3
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 وحدة تطوير ابتكار كحد أقصى( 20)  والنشر ثالبح .4

 بتكار ثم كتابة ونشر نتائجفي هذه الفئة عن طريق إجراء بحث أولي حول موضوع متعلق بال وحدات تطوير البتكاريمكنك كسب 
 .عتادة وظيفتك المات  عن واجب يكون بحثك مستقال  يجب أن و. تختص بموضوعات البتكار علميةأو نشرة في مجلة  هذا البحث

 
 :ما يلي  ابتكار وحدات تطوير ن أمثلة البحث والنشر التي تكسب تتضم

 وحدات تطوير ابتكار(  10) شرة دوريةنيتم نشره في مجلة أو بمجهودك الشخصي كتابة مقال  •

 كار( وحدات تطوير ابت 10)ل كتاب ، مثكبيرة في نص منشور تقديم مساهمة •

 دات تطوير ابتكار(وح 5)فصل في كتاب   ل أومقا تحرير  كتابة أو  المشاركة في •

 وحدات تطوير ابتكار(  5)ر  بتكاهات متعلقة بالفيديو إنتاج •

 ار يغطي الموضوعات المتعلقة بمجال البتكمدونة قائم على الحقائق   مقال فيونشر  كتابة  •
معهد البتكار   يجب الموافقة عليها ونشرها على موقع -ثالث سنوات(  تبلغ مدتهاعتماد التي ال فترةل خال  ابتكار  ويروحدة تط( 20) عشرون قصى، بحد أمنشورلكل ( 1واحدة )وحدة تطوير ابتكار )

 .لميالعا

 

 (حد أقصىك  روحدة تطوير ابتكا  20)ت وضع أسئلة لالمتحانا  .5
 

 االبتكاروير وحدات تط رصيد
 

( من أسئلة  2) لكل سؤالين  (1) وحدة تطوير ابتكار واحدة  معهد البتكار العالمييمنح ، حيث لميمعهد البتكار العانات في امتحام عن طريق إرسال أسئلة لالستخدا رالبتكا ت تطويروحداكسب يمكنك 

 سنوات.  ثمدتها ثال تبلغ التي عتماد لفترة اخالل كل  طوير ابتكاروحدة ت 20، بحد أقصى لةالمتحان المقبو

 

 . لك وحدات تطوير البتكار صدر يبالقبول و ا  رسمي ا  إشعار  لعالميمعهد البتكار ارسل لك ي ، سقديمها تقوم بتلة المتحان التي بعد قبول أسئ

 

مع    بما يتفقالمرتبطة بها   ن األسئلة وخيارات اإلجابة كتابة سلسلة ممن ذلك يتضمحتملة. الختبار الة أسئل  لتدخل ضمنلة عالية الجودة ن المعتمدين لتقديم أسئبجميع الممارسيد البتكار العالمي معهرحب ي

 . العالمي هد البتكارمعفي  المدربين كبار من مة لعملية مراجعة صارمة من قبل لجنة تخضع العناصر المقد  .معهد البتكار العالمالتي يمنحها  محددةال اتشهادلإحدى ا

 
 

 وتقديمها األسئلةصياغة شروط واألحكام الخاصة بلا
 

أسئلة   تقديميمكن و. في تلك الشهادة المعينة د ساري المفعولالشخص حاصال  على اعتما، يجب أن يكون معهد البتكار العالمييمنحها  معينة ألي شهادةم أسئلة المتحان لكي تكون مؤهال  لكتابة وتقدي
معهد  لاألسئلة من خالل بوابة العضوية المهنية  تقديم. يتم مطبوعةأو كترونية إ ا  نسخاء كانت األسئلة المقترحة سوار العالمي هد البتكمعيقبل ووقت.  في أيلبتكار العالمي  معهد امتحان المقترحة إلى ال
 . بتكاروحدات تطوير التقديم  ت قسم تحالعالمي كار البت
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 حان الشهادة المحدد. لمتبتكار العالمي معهد الط مخط  معالمي كار العالبتمعهد امتحانات  محتمل في ام السئلة المقدمة لالستخد األ تتفقيجب أن 

 .المي لالبتكارللمعهد الع حصريةملكية قانونية  معهد البتكار العالمي ة المقدمة إلى تصبح األسئل
 

يتبين و أسئلة  يرسل الشخص الذيوسسة أخرى. لوكة أو التي أنشأها فرد أو مؤشر أو الممبع والنوق الطمن المواد المحمية بحق  يمكن نسخها للمرسل ول صليةمن األعمال األالمقدمة يجب أن تكون األسئلة 
 دة.قد يتعرضون لعقوبات إدارية وقانونية شدي من تأليفهأنها ليست 

 
و استخدامه ألي غرض  أ ،، أو إرساله إلى مؤسسات أخرىي سؤال مقدممحتوى أح عن م اإلفصاة مسبق ا على عد الموافقد البتكار العالمي معهسئلة إلى األ  مرسلي  ، يجب علىمانألغراض السرية واألو

 ها. ونية متعلقة بادية أو إلكترباإلضافة إلى أي مواد م، مقدمةنية لألسئلة والسيناريوهات العلى إتالف جميع النسخ المادية واإللكترو ا  الموافقة مسبق ا  ، يجب أيضلآخر. وبالمث
 ط.افق المرسل على هذه البنود والشرووتعني  لبتكار العالميمعهد اريوهات إلى السينا  األسئلة أو تقديم من خالل 

 

 إرشادات كتابة األسئلة
 .المتحانلالتفصيلي مخطط الع ماشية مالمواضيع المتمن تغطية ، تأكد أول  جيدة لالمتحاناتأسئلة  يوفر تحديد ما إذا كان موضوع معين يمكن أن ل

 البتكار: في مجال  ا  المستخدمة حاليوالممارسات  رقطئلة السأن تعكس األوينبغي 

 :تتوافر بها السمات التاليةشكل أسئلة متعددة الخيارات  في تنسيق األسئلة  كما يجب 

 ساس األ وهو سؤال ال -أ

 المفتاح وهياإلجابة الصحيحة  -ب

   المشتتات وهية إضافية ( إجابات خاطئ3ثالثة ) -ت

 

 مكتملة.الغير  الخبريةة صيغالم صيغة سؤال بدل  من ااستخد ويُفضل ط ما يُطلب منهم. الممتحنون بالضب أن يفهم  ولبد  المشكلة بوضوح بغي ذكر ين

 ام الصياغة السلبية.لة وتجنب استخد األسئلتقديم يجابية اإلصياغة ال خدماست. ا  ن أن الصياغة صحيحة نحوي، وتأكد مصياغة بسيطة ودقيقة ول لبس فيهااستخدم 
 محدد.  ي اختبار عنصر معرف هوالسؤال الهدف الصريح من بشكل شائع ما لم يكن  الختصارات التي ل يتم استخدامهاأو  الكلمات المركبةل تستخدم  .ت الكاملةلمصطلحااستخدم ا

 
 حة فقط. يارات إجابة واحدة صحيخيجب أن يكون لكل سؤال متعدد ال

 
 . المتاحةبين الخيارات يار من  هي أفضل خة الصحيحة المقصودة جابتأكد من أن اإل

 
 . هالوطو هاوتعقيد  ي شكلهاف  متسقة نسبيا  جميع خيارات اإلجابة  اجعل. المشتتاتبشكل ملحوظ من  أن تكون أقصر أو أطولك، اإلجابات المشتتةعن  ظاهريا  جابة الصحيحة مختلفة اإل ينبغي أل تكون

 جابة على سؤال بشكل صحيح.لإل بعينهكتاب  استذكارمتحنون إلى الم بعينه، حتى ل يُضطرآراء كاتب أو نص  رفية أوو صياغة حأ بعينهكتاب  دة علىمستنأسئلة أي ل تكتب 
ية.من الناحية العمل  ا  عام السؤال يجب أن يكون  اللمن ختم اختبارها ي تي ال، فإن تطبيق المعرفة كمرجع بعينه األسئلة يمكن أن تشير إلى كتاب   الرغم من أنوب
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 معهد االبتكار العالمي األسئلة من قبل   مراجعة عملية

  دراجهاالخبراء المتخصصين إلمن قبل مجموعة عمل من  معهد البتكار العالمي معايير  تستوفي. ثم تتم مراجعة األسئلة التي األسئلة المقدمةجميع البتكار العالمي معهد في  المدربين كبار راجع لجنة ت

 .لمعتمدةاهادات لش لمستقبليةالمتحانات افي 

 

 ، وللتأكد من أنه: حقق من محتواه الفنية من أجل التات الفنية / التحريرييمر كل سؤال بالعديد من المراجع

 

 .ا  لالستخدامصالحدارجا  و -

 ى اإلجابة الصحيحة.عل تلميحاتدون تقديم أي   سهل القراءة -

 .ن حابالغرض منه في المت يفي -

 . يمعهد البتكار العالملشهادات التي يمنحها اامتحان والمتماشية مع ار العالمي معهد البتكبعايير الجودة العالية الخاصة بمتفي   لة التييمكن استخدام األسئ

 

ت  ، وكذلك لتحقيق توزيع جيد من بين المجالانالمتح فات هذامواص ها لستيفاءلجودة ية امن بين هذه األسئلة عالمعهد البتكار العالمي ر ، سيختا لمتحان شهادة ماعندما يتم إنشاء أو تحديث إصدار 

 . والمهارات والمهام المعنية رفاذات الصلة والموضوعات والمع
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 ن متحااالإعادة 
 

ث  ثال التي تبلغ مدتها  شهادة وصالحية النهاية  رى قبل  الشهادة مرة أخ  امتحاناجتياز  يق إعادة  دتك الحالية عن طرشهاب  الحتفاظ، يمكنك  رر البتكاوحدات تطويفي تحقيق العدد الالزم من    في حال فشلك

 My)  من خالل صفحة  رسالهل طلب دخول المتحان وإقم بإكما،  مرة أخرى  الشهادة  امتحان  وألداءالشهادة.    امتحان  أداءعادة  شهادة منتهية الصالحية عن طريق إيان  سرإعادة    ا  سنوات. يمكنك أيض  3

Account). 

 
 المتحان:ادة ادات إعفيما يلي إرش ملحوظة:

 

 شهادتك.   صالحية تهاء  قبل ان   بأداء المتحان قم     .1

 . فقط   لية لنوع شهادتك الحا   المتحان بطلب إعادة    يمكنك التقدم  .2

 . داء المتحان أ عادة  على األقل من تاريخ آخر شهادة قبل إ   ا  شهر   12انتظر   .3

 ل مرة. ن لالمتحان ألو و المتقدم   مثلما يفعل   متحان ال ل في  رسوم التسجي نفس    سدد و   لمتحان ا طبيق  فس سياسات وإجراءات ت التزم بن  .4

 

 االستثمار
 

 اءغير األعض عضاء األ محترف االبتكار المعتمدادة الحصول على شه

 مريكي أ ردوال 550 أمريكي  ردوال 450 االمتحان رسوم التسجيل في 

 
 
 
 

 ءاضعألاغير  Non MemberNon عضاء ألا محترف االبتكار المعتمد هادة االحتفاظ بش

 رسوم تقديم نموذج وحدات تطوير االبتكار 

 لكل دورة مدتها ثالث سنوات*
 ي أمريك ردوال 125 ي أمريك  رال دو  75
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 د دااالسترسياسة 
 

  ر العالميمعهد البتكا. سيحتفظ صالحية المتحانتهاء من تاريخ ان قلعلى األ ا  يوم 30قبل   ميمعهد البتكار العالإلى  ، يجب عليك تقديم طلبميمعهد البتكار العالادات سترداد قيمة أي شهادة من شه ل
 له. تأو خضع متحانالإذا لم تكن قد حددت موعد دولر أمريكي  100برسوم معالجة قدرها 

 

في هذا  البتكار العالميمعهد من قبل تدقيق القسم عملية  الرجوع إلىيُرجي التدقيق ) متطلبات من استيفاء م تتمكنل، إذا دولر أمريكي 100م معالجة قدرها  رسو  منه ا  ، مخصومالمبلغ استرداد  ا  أيضيمكنك 
 فاصيل حول عملية التدقيق(. لحصول على تالدليل ل

  

 التالية:في الحالت معهد البتكار العالمي من  المبلغ لن يحق لك استرداد 

 

ولن تتمكن من   غالمبلستخسر   نؤكد لك أنكموالك. أ اد سترد تستطيع إ نفإنه ل، لعالميمعهد البتكار اإعادة الجدولة الالزم إلى /م إخطار اإللغاءتقد  ، ولمتقم بأدائه ختبار ولملال ا  د حددت موعد ا كنت قإذ  -1
 ر. أي شيء آخ في  منهالستفادة 

 

 .refund@gini.orgه إلى إرسالو العالمي هد البتكار معى موقع علح  المتحان المتارسوم اد د نموذج طلب استر تعبئة ، يرجى المبلغلطلب استرداد 
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 إشعار حقوق النشر

 كار العالمي. وص والصور الواردة هنا هي ملكية محفوظة الحقوق لمعهد البتجميع النص

 و تعديل أو توزيع أي جزء من المحتوى هنا الحصول على إذن كتابي مسبق من المعهد البتكار العالمي.إعادة إنتاج أ يتطلب 

 . كل الحقوق محفوظة.©2019طبع والنشر لمعهد البتكار العالمي حقوق ال
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